
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW S0 04

Miejsce 
załatwienia 
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Referat Spraw Obywatelskich
Inspektor – Bogusława Machnik
Z-ca kierownika USC Mariola Kłosińska-Golara
parter, pokój nr 4
tel. 012-387-14-10  wewn. 22 , 12 387 11 77. 

Miejsce złożenia 
dokumentów:

Parter, pokój nr 4.

Podstawa prawna: 1. Art.28 i art.  30 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (t.j.  Dz.U.
z 2018 r., poz. 754 z późn. zm).

Wymagane 
dokumenty:

1. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.( Załącznik nr 1 do procedury).
2.Dowód osobisty.

Opłaty: Nie podlega opłacie.  

Termin 
załatwienia 
sprawy:

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.

Uwagi: Prawo dopisania się wyborcy do spisu wyborców w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Sejmu i Senatu, do Parlamentu 
Europejskiego oraz referendum ogólnokrajowego przysługuje: 

1.Wyborcom  przebywającym  czasowo  na  obszarze  gminy  w  okresie
obejmującym  dzień  wyborów,  wyborcom  nigdzie  niezamieszkłym,
przebywającym  na  obszarze  gminy-  na  wniosek  wniesiony  do  urzędu
najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów,

2.  Żołnierzom pełniącym  zasadniczą  lub  okresową  służbę  wojskową,  oraz
pełniącym służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub
odbywający  ćwiczenia  i  przeszkolenie  wojskowe,  a  także  ratownikom
odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego
zamieszkania,  policjantom  z  jednostek  skoszarowanych,  funkcjonariuszom
Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz
Służby Więziennej, pełniącym służbę w systemie skoszarowanym- na wniosek
wniesiony do urzędu między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów.  Osoby
które przybyły  do miejsca zakwaterowania  po tym terminie  mogą złożyć
wniosek  do urzędu najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów.

3.  Wyborcy będącemu obywatelem Unii Europejskiej, jeżeli jest wpisany do
stałego rejestru wyborców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  Obywatelom
Unii Europejskiej nie przysługuje możliwość dopisania się do spisu wyborców
w  wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  wyborach  do  Sejmu
i Senatu.

Prawo dopisania się do spisu wyborców nie przysługuje w wyborach   wójtów,
burmistrzów  i  prezydentów  miast  ,  w  wyborach  do  organów  stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego oraz referendach lokalnych. 

Załączniki: Zał. nr 1 – Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.


